SESSÕES DO PLENÁRIO
38ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 07 de
dezembro de 2021. Sessão realizada de forma mista (presencial e virtual).

PRESIDENTE: DEPUTADO ADOLFO MENEZES
À hora marcada, 11h42, na lista de presença, verificou-se o comparecimento
dos(as) senhores(as) Deputados(as): Aderbal Fulco Caldas, Adolfo Menezes, Alan
Castro, Alan Sanches, Alex da Piatã, Alex Lima, Angelo Almeida, Antônio Henrique
Júnior, Bira Corôa, Bobô, Capitão Alden, Carlos Geilson, Carlos Ubaldino, Dal, David
Rios, Diego Coronel, Eduardo Alencar, Eduardo Salles, Euclides Fernandes, Fabíola
Mansur, Fabrício Falcão, Fátima Nunes Lula, Hilton Coelho, Ivana Bastos, Jacó Lula
da Silva, Josafá Marinho, José de Arimateia, Júnior Muniz, Jurailton Santos, Jurandy
Oliveira, Jusmari Oliveira, Luciano Simões Filho, Luiz Augusto, Marcelinho Veiga,
Marcelino Galo Lula, Maria del Carmen Lula, Marquinho Viana, Mirela Macedo,
Neusa Lula Cadore, Niltinho, Olivia Santana, Osni Cardoso Lula da Silva, Paulo
Câmara, Paulo Rangel Lula da Silva, Pedro Tavares, Reinaldo Braga, Roberto Carlos,
Robinson Almeida Lula, Rogério Andrade Filho, Rosemberg Lula Pinto, Samuel
Junior, Soldado Prisco, Talita Oliveira, Tiago Correia, Tom Araújo, Tum, Vitor
Bonfim, Zé Raimundo Lula e Zó. (59)
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão extraordinária com o objetivo de apreciar as seguintes matérias: (Lê)
“Projeto de Lei nº 24.288/2021, de autoria do Ministério Público do Estado da Bahia,
que altera o art. 7º, da Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012. Sala das sessões, 7
de dezembro de 2021.” Com a dispensa das formalidades, deputado Rosemberg Lula
Pinto e o deputado Sandro Régis, pelo seu substituto Tiago Correia. E, por último, o
(Lê) “Projeto de Lei nº 24.390/2021, de autoria do deputado Marquinho Viana, o qual
denomina ‘Rodovia Pedro Gonzaga de Menezes’ o trecho da BA-220 que interliga os
povoados de Tiquara e Brejão da Caatinga”, na minha querida Campo Formoso.
Não há expediente a ser anunciado.
Não há manifestação de oradores no Pequeno Expediente.
Grande Expediente.
Não há orador inscrito.
Horário das Representações Partidárias.
Concedo a palavra ao representante do PSOL para falar ou indicar o orador pelo
tempo de 2 minutos. (Pausa)
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Não há orador.
Horário das Lideranças Partidárias.
Concedo a palavra ao nobre líder do Governo e da Maioria ou ao líder do PP
para falar ou indicar o orador pelo tempo de 12 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder da Minoria ou ao líder do Bloco Parlamentar
PSDB/Republicanos para falar ou indicar o orador pelo tempo de 10 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder do Governo e da Maioria ou ao líder do PSD
para falar ou indicar o orador pelo tempo de 12 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder da Minoria ou ao líder do Bloco Parlamentar
Patriota/PSL/PSC para falar ou indicar o orador pelo tempo de 10 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder do Governo e da Maioria ou ao líder do Bloco
Parlamentar Avante/PSB/PL para falar ou indicar o orador pelo tempo de 10 minutos.
(Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder do Governo a da Maioria ou ao líder do Bloco
Parlamentar PCdoB/PDT para falar ou indicar o orador pelo tempo de 11 minutos.
(Pausa)
Não há orador.
Concedo a palavra ao nobre líder da Minoria ou ao líder do Bloco Parlamentar
DEM/MDB para falar ou indicar o orador pelo tempo de 11 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Com a palavra o nobre líder do Governo e da Maioria ou o líder do PT para falar
ou indicar o orador pelo tempo de 12 minutos. (Pausa)
Não há orador.
Srs. Deputados, mais uma vez, gostaria de dizer que durante a sessão ‒ já
estamos encerrando – escolham os destaques da imprensa. No início da sessão, eu pedi
aos Srs. Deputados que desejam votar... Como em todos os anos, acontece nessa época
a votação para escolha dos destaques da imprensa. Caso haja alguma dúvida, procurem
o pessoal da Informática, porque é de forma virtual.
ORDEM DO DIA
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Em votação, em segundo e último turno,
(Lê) “o Projeto de Lei nº 24.288/2021, de autoria do Ministério Público, o qual ‘altera
o art. 7º, da Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012.’ Sala das sessões, 7 de dezembro
de 2021”.
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Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
PROJETO DE LEI N° 24.288/2021
Altera o art. 7º da Lei nº. 12.607, de 26 de dezembro
de 2012, que trata da Gratificação por Serviços
Especiais do Ministério Público do Estado da
Bahia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº. 12.607, de 26 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 7º .....................
...
V - desenvolver funções de supervisão técnica de secretarias processuais e
administrativas;
VI - desenvolver funções de supervisão técnica de atividades específicas de
Tecnologia da Informação e Comunicação vinculadas à Diretoria de Tecnologia da
Informação;
VII - desenvolver atividades de Agente de Contratação (condução de processos
licitatórios).”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Por último, em segundo turno e última
votação, (Lê) “Projeto no 24.390/2021, de autoria do deputado Marquinho Viana, que
‘denomina a Rodovia Pedro Gonzaga de Menezes, o trecho da BA-220 que interliga
os povoados de Tiquara e Brejão da Caatinga’, no município de Campo Formoso.”
Em votação no âmbito do Plenário.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 24.390/2021
Denomina “Rodovia Pedro Gonzaga de Menezes”
a BA- 220, no trecho que interliga os povoados de
Poços/Tiquara/Brejão da Caatinga/São Tomé, no
município de Campo Formoso, Estado da Bahia.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DECRETA:

Art. 1º - Fica denominada “Rodovia Pedro Gonzaga de Menezes” a BA-220, no
trecho que interliga os povoados de Poços/Tiquara/Brejão da Caatinga/São Tomé, no
município de Campo Formoso, Estado da Bahia.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2021.
Deputado Tiago Correia
Relator
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Srs. Deputados, vou suspender a sessão.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Parece-me que já terminou a votação.
Questão de ordem, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Questão de ordem, deputado
Rosemberg.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Não. É porque me parece que já acabou a apuração
dos...
(A Sr.a Rita Araújo: Não, ainda estão votando)
Ainda não acabou, não?
(A Sr.a Rita Araújo: Não, estão votando)
Então, Sr. Presidente, sigo a sua orientação de suspender a sessão para que a
gente possa aguardar a apuração.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Srs. Deputados, vou suspender a sessão
por 10 minutos para concluir a apuração do destaque da imprensa.
Srs. Deputados, aproveito também... Srs. Deputados! Eu aproveito para convidálos − deputado Rosemberg, deputado Roberto, deputada Olívia, deputado Robinson,
deputado Jacó, deputado Aderbal, a todos os deputados que estão nos ouvindo,
deputado Marquinho − convido a todos para terça-feira, como é de costume acontecer...
Nós faremos a nossa confraternização terça-feira à noite. Vamos ter votação, se Deus
permitir, para que a gente termine o ano agradecendo a Deus por esse período difícil
no qual esta Casa, em nenhum momento, faltou aos baianos. Então, se Deus quiser,
faremos o nosso papel votando todos os projetos que a esta Casa chegarem. Então,
terça-feira, dia 14, todos estão convidados para a nossa confraternização de todos os
anos nesse período. No final das votações ou no término haverá a confraternização e o
agradecimento. Claro, agradecimento a Deus por mais um ano que voa.
Não se esqueçam de que às 16h30min temos a abertura do Natal, organizado
pela Assembleia de Carinho. Mesmo que de uma forma bem modesta, como o período
exige, haverá a inauguração da Árvore dos Sonhos, deputado Roberto Carlos. Então, o
presidente fará a lista de presença, deputado Rosemberg. O deputado que não se fizer
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presente pode se arrepender posteriormente. Doando fraldas, produtos de higiene para
uma instituição de aidéticos.
Então, é uma nobre causa.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Pois não.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Eu vou conversar com o deputado Sandro Régis
para, na sessão do dia 14 ou do dia 21... De repente, a gente poderia fazer sessão 14 e
15, para que a gente pudesse apreciar alguns projetos de deputados e deputadas,
salientando que esses projetos devam ter tramitado na Comissão de Constituição e
Justiça, como foi a deliberação da Mesa Diretora da Casa.
Então, vou também pedir ao presidente, junto com o deputado Sandro Régis,
pedir ao presidente da Comissão de Constituição para que, na próxima sessão, possa
apreciar o maior número possível de projetos de deputados para que a gente possa
trazer para aqui.
Além disso, a gente pode votar as comendas, as honrarias. Algumas foram
apresentadas pelos parlamentares. A gente poderia fazer isso na sessão do dia 15.
Eu gostei muito da ideia de a sessão na terça-feira ser pela manhã, porque eu
acho que tem uma participação muito grande. De repente, nós poderíamos pensar na
próxima sessão, se não houver divergência, de a gente também fazê-la na parte da
manhã, na próxima terça-feira. E a gente deixaria para quarta-feira fazer na parte da
tarde, porque alguns deputados já têm suas programações feitas na parte da manhã,
acompanhando a atividade, seja do Governo, seja da Oposição. Mas eu gostei desse
formato.
Então, eu queria sugerir que, na próxima terça, nós fizéssemos pela manhã. Aí,
presidente, V. Ex.ª poderia fazer uma sondagem depois com os deputados e as
deputadas, se fosse pela manhã na próxima sessão.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Então, nós votaríamos, claro, caso os
líderes – ou o líder da Oposição – concordem, votaríamos, melhor, manteríamos no
mesmo horário, 9h30min, terça-feira, em 14 de dezembro. E quarta-feira, também?
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Quarta-feira, porque, na terça, a gente vota os
projetos que estão na pauta; e quarta-feira, votaríamos os projetos iniciativa de
parlamentares, obviamente.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Então, fica mantido aquele critério dos
que tramitaram na...
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Na Comissão de Constituição e Justiça.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): (...) Comissão de Constituição e Justiça.
O.k.
V. Ex.a, também, como líder, claro, entra em contato com o deputado Sandro e
eu também...
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Farei isso.
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O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): (...) farei esses contatos para que a gente
faça a convocação logo esta semana.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Presidente, dia 14, essa confraternização está
dentro do espírito de adesão dos parlamentares. Essa é a ideia que eu entendi.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): É, é um jantar de adesão.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Sr. Presidente, o deputado Robinson apresentou um
questionamento que eu acho que, na minha opinião, está correto. Como a reunião da
Comissão de Constituição e Justiça é na terça, pela manhã, nós manteríamos, na terçafeira à tarde, a votação, para que a Comissão de Constituição e Justiça pudesse analisar
os projetos, em tese, que estão em estão em andamento de iniciativa de deputados e
deputados.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Pois não, claro. Então, a comissão se
reúne pela manhã e vê quais os outros projetos e à tarde, às 15 horas, nós faremos,
claro, ouvindo a Bancada da Oposição através do seu líder, para que façamos a próxima
votação na terça-feira.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Sr. Presidente, a deputada Olívia está falando aqui
dos títulos. E eu disse que essa sessão também incluirá títulos, honrarias e projetos de
utilidade pública. A gente podia fazer uma força tarefa até o dia 21, e, se tiver
necessidade, a gente faz uma sessão dia 20 e outra sessão dia 21 para tentar verificar
se votamos os projetos todos até o dia 21. Aí, eu não vejo problema, se houver
concordância do deputado Sandro Régis e do presidente da Casa, em fazermos outras
sessões extraordinárias em que pudéssemos apreciar esses projetos de honraria,
entendeu, deputada Olívia? Na minha opinião, não tem problema.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Srs. Deputados, só estou aguardando a
conclusão da votação dos destaques da imprensa para voltar a sessão, divulgar o
resultado e encerrarmos. O.k.?
(Procede-se ao escrutínio dos votos.)
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Srs. Deputados, acabamos de receber
aqui a totalização da votação dos destaques da imprensa. Então, o Troféu Quintino de
Carvalho ficou para o jornalista Levi Vasconcelos; o Troféu Armando Lobracci Neto
ficou para Tamirys Machado, do Bocão News; e o Troféu Wilson Menezes, para Victor
Pinto, da rádio Piatã FM.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Pois não, deputado Rosemberg.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Primeiro, eu quero parabenizar...
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): A entrega será na terça-feira, dia 14, à
tarde.
O Sr. Rosemberg Lula Pinto: Sr. Presidente, quero parabenizar a indicação dos
profissionais. Acho que eu me sinto mais próximo dessa eleição. Acho que tanto Levi
quanto Tamires e Victor são pessoas extremamente assíduas e que têm, realmente,
prestado diversos serviços de comunicação, acompanhando as ações aqui, na
Assembleia Legislativa.
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Com todo o respeito aos outros profissionais de comunicação, e aqui eu não faço
diferença – tem vários companheiros, amigos, amigas, que prestam esse serviço –, acho
que a gente começa a se aproximar de uma realidade do ponto de vista daquilo que eu
questiono muito aqui com relação às nossas escolhas.
Obrigado.
Parabéns aos homenageados, aos escolhidos.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Então, parabéns a Levi, parabéns a
Tamires,...
O Sr. Robinson Almeida Lula: Sr. Presidente!
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): (...) parabéns ao amigo Victor, da Piatã.
E gostaria, antes de encerrar,...
O Sr. Robinson Almeida Lula: Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Um minuto, deputado Robinson.
(…) de saudar o amigo, vereador de Campo Formoso, que nos prestigia ali, na
galeria, da área quilombola de Lage dos Negros, a apenas 90 quilômetros de Campo
Formoso. É um município minúsculo. É o amigo André Celestino, professor, bemvindo, André.
Com a palavra o deputado, amigo, Robinson.
O Sr. Robinson Almeida Lula: Sr. Presidente, eu também, aqui, quero saudar
toda a imprensa baiana, em especial a que faz a cobertura dos trabalhos legislativos.
Parabenizar os premiados dessa edição, o consagrado jornalista, amigo querido, Levi
Vasconcelos. Saudar também Tamires, do Bocão News, e Victor Pinto, da rádio Piatã.
Creio que são profissionais que acompanham o dia a dia da política, do Legislativo, e
é muito justo o reconhecimento dos deputados e deputadas nas suas indicações da
premiação.
Parabéns a todos os envolvidos.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Então, na terça-feira será a votação dos
deputados escolhidos pela imprensa e os jornalistas que nós acabamos de citar: Levi,
Tamires e Victor.
Nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão.
Obrigado a todos, que Deus proteja a todos nós por mais um dia.
Muito obrigado.

Departamento de Taquigrafia / Departamento de Atos Oficiais.
Informamos que as Sessões Plenárias se encontram na internet no endereço
http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/sessoes-plenarias. Acesse e leia-as na íntegra.
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